
1. bekkur  
  

Inngangur: 
Samkvæmt Aðalnámskrá skiptist námið í eftirfarandi þætti: talað mál, hlustun og áhorf, lestur og bókmenntir, ritun og málfræði.  
 
Stefna Hörðuvallskóla  er að kenna samkvæmt aðferðum Byrjendalæsis fyrstu þrjú árin og í framhaldi  „Læsi til náms“. Byrjendalæsi er nálgun í 

læsiskennslu sem hefur verið þróuð við Háskólann á Akureyri, þar sem unnið er með samþættingu talaðs máls, hlustunar, lesturs og ritunar sem 

er grundvöllur til árangurs.  

Megin áhersla er lögð á talað mál, læsi, lesskilning og ritun, þar sem við eflum orðaforða og færni nemenda á markvissan hátt. Áhersla á 

fjölbreytt námsefni, samþættingu við aðrar námsgreinar og virkni nemenda. 

 

 

Eftirtaldir þættir eru lagðir til grundvallar lestrarnámsins: 

 Lögð er áhersla á að nemendur lesi í skólanum, bæði fyrir kennara og bekkjarfélaga. Nemendur fá þjálfun í tjáningu og hlustun í gegnum 

verkefni og leiki. Nemendur lesi upphátt 5x í viku fyrir foreldra/forráðamenn sína í lestrarbókum.  

 Nemendur æfa málnotkun, lesskilning, stafsetningu og grunnatriði málfræðinnar. Unnið er með fjölbreytt verkefni sem auka orðaforða 

nemenda s.s. hugtakakort, orð í orðinu/orð úr orðinu og fleira. 

 Kennsla er í formi innlagnar kennara, stigskipts stuðnings og sjálfstæðrar vinnu nemenda.  Nemendur vinna ýmist einir eða í hópi. Við 

kennsluna eru notaðar fjölbreyttar aðferðir s.s. stöðvavinna, hringekja og einstaklingsvinna. Verkefnin geta verið einstaklingsmiðuð eftir 

þörfum hvers og eins. 

 

 

 

 



Íslenska 1. bekkur 

Efnisflokkur: Talað mál, hlustun, áhorf 

 

Við lok 1.bekkjar getur nemandi: 

 Geti tjáð sig fyrir framan hóp 

 Geti tekið þátt í samræðum  

 Geti hlustað af athygli og endursagt 

 Geti átt góð samskipti, hlustað, gætt tungu sinnar og sýnt viðeigandi kurteis i 

Til þess að ná fram hæfniviðmiðum í íslensku í töluðu máli, hlustun og áhorfi munu eftirfarandi leiðir vera valdar: 

Leiðir að hæfniviðmiðum/kennsluaðferð Viðfangsefni/efnisval Afurð/námsmat 

 Byrjendalæsi 

 Ljóð, hlustun, upplestur 

 Atriði á sal 
 Bekkjarfundur 

 Samstund 5x viku 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nemendur kynna verkefni sín 

 Hlustun, lestur, draga saman og 
endursögn ýmissa texta 

 Leikrit, ljóð o.fl. 

 Söngtextar, hlusta á sögur og aðra 
nemendur flytja atriði 
 

 Leiðsagnarmat 

 Virkni í kennslustund 



Íslenska 1. bekkur 

Efnisflokkur: Lestur og bókmenntir 

Við lok 1.bekkjar er gert ráð fyrir að nemandi geti: 

 Þjálfist í að lesa texta við hæfi 

 Auki orðaforða sinn og efli hlustun og skilning 

 Þekki uppbyggingu sögu, upphaf, miðja, endir, persónur og umhverfi 

 Þekki rím  

 Geti valið bók og annað lesefni við hæfi og lesið sér til ánægju 

Til þess að ná fram hæfniviðmiðum í íslensku í lestri og bókmenntum munu eftirfarandi leiðir vera valdar:  
 

 

 

Leiðir að hæfniviðmiðum/kennsluaðferð Viðfangsefni/efnisval Afurð/námsmat 

 Byrjendalæsi, yndislestur, heimalestur 

 Nemendur velja sér fjölbreytt lesefni  
 Nemendur vinna einstaklings-, para- og 

hópavinnu 

 Nemendur lesa heima 5x viku   
 
 
 
 
 
 
 

 
 Skáldsögur, myndasögur, fræðibækur og 

ljóð 
 

 Frjálsar bækur 
 
 
 
 

 

 
 Lesskilningspróf 

 Læsi  
 Stafakönnun og lestrarkönnun 

 Kvittunarhefti vegna heimalestrar 
 Vinnubók og verkefni 
 

 



Íslenska 1. bekkur 

Efnisflokkur: Ritun 
Við lok 1.bekkjar er gert ráð fyrir að nemandi geti: 

 Dregið rétt til stafs og skrifað skýrt og læsilega 

 Þekki mun á há- og lágstöfum 

 Skrifað texta frá eigin brjósti og leyft öðrum að njóta með lestri eða upplestri 

 Temji sér snyrtileg vinnubrögð með því að skrifa læsilega skrift og vanda frágang 

 

Til þess að ná fram hæfniviðmiðum í íslensku í ritun munu eftirfarandi leiðir vera valdar: 

Leiðir að hæfniviðmiðum Viðfangsefni/efnisval Afurð/námsmat 

 Nemendur þjálfa sig í að draga rétt til 
stafs og undirbúa þjálfun í tengiskrift.  

 

 Sóknarskrift. 
 

 Þjálfun ritunar samhliða lestri. 
 

 Áhersla á málsgrein; skrift,  stór stafur, bil 
á milli orða, punktur og frágangur. 

 
 
 Kynning á mismunandi tegundum texta.  
 
 
 

 

 Vinnubækur. 
 
 Hin ýmsu ritunarverkefni tengd vinnu 

með ýmsa texta í byrjendalæsi. 
 

 Skriftarbók. 
 

 Sögugerð. 
 

 
 

 

 Virkni, frumkvæði og sköpun. 

 Skriftarkönnun 2x yfir skólaárið. 
 



Íslenska 1. bekkur 

Efnisflokkur: málfræði 
 

Við lok 1.bekkjar er gert ráð fyrir að nemandi geti: 

 beitt töluðu máli og rituðu af nokkru öryggi og ræður yfir orðaforða og málskilningi sem hæfir þroska  

 þekkt og fundið helstu einingar málsins, svo sem bókstafi, hljóð, orð, samsett orð, málsgreinar og algengustu greinamerkin 

 þekkt röð stafanna og geri sér grein fyrir notagildi þess við leit og skipulag 

 búið til málsgreinar  

 

Til þess að ná fram hæfniviðmiðum í íslensku í málfræði munu eftirfarandi leiðir vera valdar:  

Leiðir að hæfniviðmiðum Viðfangsefni/efnisval Afurð/námsmat 

 

 Stafrófið. 
 

 Unnið með andheiti og samheiti. 
 

 Orðakista 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 Ýmis verkefni í byrjendalæsi unnin í 
úrklippubækur. 

 
 Vinnubók. 
 
 Lestrarbækur, spil, upplestur og 

sóknarskrift. 
 

 

 

 Símat. 
 

 Virkni og vinnubrögð jafnt í einstaklings- 
og hópavinnu. 

 
 



Lykilhæfni : Hæfniviðmið við lok 4. bekkjar 

 

Tjáning og miðlun 
Skapandi og gagnrýnin 

hugsun 
Sjálfstæði og samvinna 

Nýting miðla og 
upplýsinga  

Ábyrgð á eigin námi 

 tjáð hugsanir sínar, 
hugmyndir og 
tilfinningar á 
skipulegan, skýran og 
viðeigandi hátt,  

 brugðist með rökum 
við upplýsingum og 
hugmyndum sem eru á 
margvíslegu formi, 
tekið þátt í rökræðum 
um viðfangsefni og 
rökstutt mál sitt af 
yfirvegun og tekið tillit 
til ólíkra sjónarmiða, 

 rætt á viðeigandi og 
skýran hátt um 
málefni þannig að 
áhugi viðmælenda sé 
vakinn, 

 notað orðaforða á 
fjölbreyttan hátt og 
viðeigandi hugtök sem 
tengjast margskonar 
umfjöllunarefni,  

 spurt rannsakandi 
spurninga skipulagt 
eigin áætlun og 
endurskoðað ferli við 
efnistök og úrvinnslu 
verkefna, 

 skilgreint og rökstutt 
viðmið um árangur, 

 verið óhræddur að 
nýta sér mistök og 
óvæntar niðurstöður á 
gagnrýninn og 
skapandi hátt og séð í 
þeim nýja möguleika, 

 tekið upplýsta afstöðu 
til gagna og 
upplýsinga, dregið 
ályktanir og skapað 
eigin merkingu,  

 beitt mismunandi 
sjónarhornum, 
gagnrýninni hugsun 

við mótun og 
miðlun 

 tekið frumkvæði í 
námi sínu og verið 
sjálfstæður og ábyrgur 
í vinnubrögðum, 

 gert sér grein fyrir 
hvernig hann nýtir 
styrkleika sína og hefur 
skýra sjálfsmynd, 

 unnið með öðrum og 
tekið á jákvæðan hátt 
þátt í samskiptum og 
lagt sitt af mörkum í 
uppbyggilegu 
samstarfi sem tengist 
námi og félagsstarfi 
innan skóla, 

 verið leiðandi í 
samstarfi og borið 
ábyrgð í útfærslu leiða 
að sameiginlegum 
markmiðum, 

 nýtt hæfni sína til að 
vera virkur og ábyrgur 
borgari í lýðræðislegu 
samfélagi, 

 nýtt fjölbreytta miðla 
og hjálpartæki á 
ábyrgan hátt við að 
leita upplýsinga og til 
stuðnings í námi sínu, 

 notað sjálfstætt og í 
samvinnu með öðrum 
fjölbreytta miðla við 
skipulag, nýsköpun og 
þróun og framsetningu 
upplýsinga og 
hugmynda,  

 sýnt ábyrgð í meðferð 
upp lýsinga og 
heimilda og verið 
meðvitaður um 
siðferðislegt  gildi  
ábyrgrar netnotkunar 
og tekur ábyrgð á eigin 
samskiptum á neti og 
netmiðlum. 

 gert sér grein fyrir 
hvernig hann getur 
hagnýtt sterkar hliðar 
sínar á skapandi hátt í  

 námi og haft skýra 
sjálfsmynd, 

 sett sér raunhæf 
markmið um 
frammistöðu og 
framvindu eigin náms, 
unnið eftir þeim  

 og lagt mat á hvernig 
til hefur tekist, 

 skipulagt og borið 
ábyrgð á eigin námi 
með hliðsjón af 
hæfnivið-miðum 
aðalnámskrár, 
skipulagt og 
endurskoð-að með 
tilliti til mats á árangri. 

 



 nýtt fjölbreyttar 
aðferðir við að miðla 
þekkingu sinni og 
leikni, skoðunum, 
hugsunum og 
tilfinningum á 
skipulegan og skýran 
hátt sem við á hverju 
sinni 

viðfangsefna á 
skapandi hátt 

 tekið leiðsögn og 
gagnrýni á 
uppbyggilegan hátt og 
að sama skapi sett 
eigin gagnrýni 
uppbyggilega fram 

 

 

 


